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, , Tyle procesji z dzwonami Tyle już alleluja A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.’ ’
ks. Jan Twardowski, Wielkanocny pacierz (fragment)

Drogi czytelniku,
W tym szczególnym czasie, życzymy Ci nieustannego
i wytrwałego odnajdywania drogi do świętości.
Niech
Chrystus,
obdarzy
Cię
radością
zmartwychwstania, która niech zawsze pozostaje
w twym sercu.
Redakcja
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Dajcie się liturgii poprowadzić!
Rozmowa z o. Dominikiem Jurczakiem OP
W zeszłym roku obchodziliśmy Wielkanoc
31 marca, a w tym roku wypada ona 20
kwietnia. Skąd te rozbieżności? Jak ustalono datę Wielkanocy?

Pozwólcie, że zadam Wam inne pytanie: kiedy
Jezus umarł na krzyżu? Co na ten temat możecie
wyczytać z Pisma Świętego? Jeśli pod tym kątem prześledzicie opowiadania Ewangelistów,
szybko się zorientujecie, że relacja Jana odbiega
od tego, co przekazali nam Mateusz, Marek
i Łukasz, tak zwani Synoptycy. Według Jana, Jezus umarł na krzyżu w momencie, kiedy w świątyni zabijano w ofierze baranki paschalne. Wiecie, jakie są konsekwencje takiego stwierdzenia?
Że Jezus umarł w przeddzień Paschy, to znaczy,
że nie mógł osobiście świętować wieczerzy paschalnej. Według Synoptyków było inaczej:
Ostatnia Wieczerza Jezusa miała być wieczerzą
paschalną. I mamy problem. Tą sprzeczność da
się jednak pogodzić. Pytajcie biblistów – są tacy
w krakowskim klasztorze – oni się na tym znają
i mogą Wam pokazać, że to pozorna sprzeczność…
Coś podobnego, ale tylko podobnego, przytrafiło
się Kościołowi w pierwszych wiekach. Musiał
wyjaśnić, jak zinterpretować coś, co na pierwszy
rzut oka wydawało się nie do pogodzenia. Tak
zwani judeochrześcijanie, to znaczy chrześcijanie
pochodzenia żydowskiego, którzy nadal podtrzymywali tradycje narodowe i religijne, nie widzieli
powodu, by Paschę obchodzić inaczej niż przewidywał to kalendarz żydowski, to znaczy 14 dnia
miesiąca nisan. W praktyce oznaczało to, między
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innymi, że może ona wypaść w dowolny dzień tygodnia, na przykład we wtorek. Wyobrażacie sobie rozpoczynać świętowanie śmierci i zmartwychwstanie Jezusa we wtorek zamiast w niedzielę? Coś nam nie pasuje, bo myślimy podobnie
jak chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, których nie dotyczą tradycje żydowskie. Nam, podobnie jak im, przyzwyczajonym do cotygodniowej Paschy w trakcie niedzielnej Eucharystii, nawet przez myśl nie przejdzie, by świętować kiedy
indziej niż w niedzielę, w dzień zmartwychwstania Chrystusa. W taki to sposób, jeszcze w młodym Kościele, rozpoczął się spór, który toczył się
między zwolennikami tradycji obchodów Wielkanocy 14 dnia miesiąca nisan i obchodów w niedzielę po 14 nisan. Koniec końców, sprawa znalazła swój finał po Soborze w Nicei w 325 roku,
który to zalecił wszystkim stosowanie się do daty
ogłaszanej w Aleksandrii (Egipt). Zdarzało się
niestety, że wskutek błędów obliczeń i różnych
systemów kalendarzy chrześcijanie nie świętowali
razem świąt wielkanocnych. Dlatego to dla uniknięcia zbędnych problemów ustalono, że biskup
Aleksandrii będzie obliczał i ogłaszał, kiedy wypada pierwsza niedziela po pierwszej pełni księżyca przypadającej po przesileniu wiosennym.
Dziś Kościół łaciński nadal dostosowuje się do tych
wytycznych, stąd Paschę najwcześniej możemy
świętować 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Trzeba jednak pamiętać, że w 1582 papież Grzegorz XIII
zreformował kalendarz. Nie wszystkie Kościoły reformę przyjęły. To jeden z kilku powodów, dla których obecnie nie możemy świętować ze wszystkimi
chrześcijanami Wielkiej Nocy…
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Liturgia Wigilii Paschalnej jest odprawiana w noc z soboty na niedzielę. Bliżej jej
zatem do Wielkiej Soboty, czy Niedzieli
Zmartwychwstania?

W świetle tego, co przed chwilą powiedzieliśmy,
chyba nie macie wątpliwości, czy bliżej nam do
soboty, czy do niedzieli. Znacie odpowiedź. Ale
spróbujmy waszą wątpliwość zobaczyć od innej
strony: Wigilia Bożego Narodzenia to jeszcze Adwent czy już Boże Narodzenie? Przy wigilijnym
stole śpiewamy pieśni adwentowe czy kolędy? Podobnie jest ze świętowaniem Zmartwychwstania –
podkreślę – tylko podobnie. W rzeczywistości
bowiem jest dokładnie odwrotnie, to znaczy, do
wigilijnego stołu zasiadamy dlatego, że chcemy tę
noc spędzić w gronie najbliższych, jak Noc
Zmartwychwstania wraz z całym Kościołem, rodziną ochrzczonych. Dlaczego zatem coś, co zaczyna się w sobotę, jest już niedzielą? Znów jakieś nieporozumienie? Trzeba ponownie wrócić
do żydowskiego sposobu pojmowania czasu, który
dzień liczył nie od północy do północy, jak chcielibyśmy my, lecz od zachodu do zachodu słońca.
Dlaczego przed wigilią trzeba wyczekiwać pierwszej gwiazdki? Bo to najlepszy dowód na to, że
słońce już zaszło…
Dlaczego święci się ogień i Paschał przed
kościołem? Jakie jest pochodzenie tego
obrzędu?

Jeśli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wszystko uczyniły nowym, to jest to nie tylko piękne zdanie, które powtarza się, „bo tak wypada”, ale
prawda, którą mamy żyć. Dlatego podczas Triduum
Paschalnego – jednej, długiej liturgii, która ciągnie
się od czwartkowego wieczoru aż do niedzieli –
Kościół próbuje odnowić wszystko, co tylko możliwe, a więc także i światło!
W starej tradycji w wieczór Wielkiego Czwartku
20 kwietnia 2014r.

wygaszano w kościele wszystkie światła, by w Noc
Paschalną zapalić je na nowo od Paschału - nie tyle
od świecy, ile od Zmartwychwstałego. W Wielki
Piątek nie było konieczności używania światła, bo
wszystkie ceremonie odbywały się w ciągu dnia,
więc i problemu z oświetleniem nie było.
Swoją drogą, przyznajcie, że to niesamowite doświadczenie – wkraczający w ciemność Paschał.
Od tego drobnego płomyka, na który wszyscy
z niecierpliwością czekają, w jednym momencie
w kościele robi się jasno. To jest właśnie obraz
Zmartwychwstania! Co ważne, nie źródłem światła
nie jest tylko Paschał i moja świeczuszka, choć to
konieczne, ale także światło bijące od innych. Takie
światło Zmartwychwstałego nas rozświetla. Co
więcej, to ma być doświadczenie, które musi nam
wystarczyć na kolejny rok naszego życia, zwłaszcza
wtedy, gdy na horyzoncie pojawią się chmury lub
zalegną niespodziewane ciemności. Wówczas mamy przypomnieć sobie doświadczenie Światła, zupełnie niepozornego, które, także dzięki innym, ma
moc rozjaśnić mroki…
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Liturgia Słowa jest bardzo piękna, ale
Po procesji diakon śpiewa orędzie Exsuli długa. Dlaczego czytań i psalmów jest aż
tet. Najbardziej zapadającymi w pamięć
tyle, a po każdym następuje modlitwa?
jego fragmentami są te o woskowej kolumnie i pracowitej pszczole. Co mają pszczoły do zmartwychwstania? O czym właści- Nie zawsze w trakcie liturgii Wigilii Paschalnej
było tyle czytań, ile mamy obecnie. Różnie się to
wie mówi Exsultet?
przez wieki kształtowało: raz było ich więcej, inZamiast pytać, o czym jest Exsultet, lepiej wziąć nym razem mniej. Nie w tym tkwi sens czy będzie
go samemu do ręki i przeczytać. To kompozycja ich cztery, dziewięć i czy przeczytamy całą Biblię
niezwykła, jedyna w swoim rodzaju. Jak sami za- „od deski do deski”, choć wątpię, by jedna noc
uważyliście, tekst jest inny od tych, do których na nam wystarczyła. Można przestudiować całe Pico dzień jesteśmy przyzwyczajeni. Zazwyczaj smo Święte, nawet świetnie znać języki starożytne
chcemy, by teksty liturgiczne – raczej wcześniej i czytać w oryginale, a równocześnie kompletnie
niż później – prowadziły nas do sedna tajemnicy, nic z niego nie zrozumieć. Niestety przytrafia się
precyzyjnie powiedziały nam, co mamy święto- to niektórym… Sprawa nie jest jednak beznadziejwać, by wycisnęły z tajemnicy to, co najważniej- na. Pamiętacie? Jednymi z pierwszych, którzy
sze, jak wyciska się sok z cytryny. Taka jest nasza spotkali Zmartwychwstałego, byli uczniowie
mentalność, z której notabene po części wyrasta w drodze do Emaus. Żeby przekonać się, że On
rzymska liturgia. Exsultet, o który pytacie, po- żyje Zmartwychwstały musiał im osobiście tłumawstał poza Rzymem, w odmiennych okoliczno- czyć, co we wszystkich Pismach odnosiło się do
ściach, co narzuca się momentalnie. Jego rozpo- Niego (Łk 24,17). To właśnie dzieje się, gdy
częcie otwiera niezwykłą opowieść. Jeśli jest jesz- w Wigilię Paschalną, podczas czytania Pisma, On
cze dobrze zaśpiewany, to melodia precyzyjnie się dołącza i cierpliwie nam tłumaczy. Dlatego
prowadzi nas do większego zachwytu nad tym, bardzo bym się cieszył, gdyby w tą wyjątkową
o czym się śpiewa: że Chrystus zmartwychwstał Noc przeczytać te fragmenty Biblii, które Kościół
i dokonało się to nie przez przypadek, że Bóg po nam proponuje, nawet jeśli oznacza to, że będzie
nieposłuszeństwie pierwszych rodziców nie opu- dłużej niż zwykle. Pewnie, że można skrócić. Tylścił człowieka, ale powoli, ale konsekwentnie – ko po co się spieszyć? Lepiej dać Zmartwychwstajak światło Paschału – wkracza w historię dając łemu szansę, by pokazał nam w Piśmie dokładnie
znaki i przekonując o prawdziwości swojej inten- to, o czym było już wcześniej – że Bóg po grzechu
cji; że radujemy się, bo zmartwychwstanie dotyka Adama i Ewy nie odwrócił się od człowieka, nie
całego kosmosu, więc także pracowitą pszczołę, powiedział: „Znikaj! Sam chciałeś, radź sobie
która współtworzyła woskową kolumnę, byśmy ra- sam!”. Jest dokładnie odwrotnie. Bóg wychodzi
zem mogli świętować. Trzeba jeszcze czegoś wię- z inicjatywą, przyłącza się do Ciebie, gdy wędrucej? Albo wierzymy oraz doświadczamy – nawet jesz wraz z innymi. Wkracza w Twoją historię.
w niewielkim stopniu, i jak powiedzieliśmy, także Najpierw przez drobne znaki, które wydają Ci się
dzięki pomocy innych – że Zmartwychwstały osta- bezsensowne, potem przez konkretnych ludzi, jak
tecznie zwyciężył albo trzeba zgasić świeczkę i ze choćby proroków, w końcu przez swojego Syna.
smutkiem wrócić do pustki czterech ścian… Ta Co ciekawe, to, co wcześniej wydawało się nie
mieć sensu, kiedy On Ci tłumaczy staje się zrozusamotność nie da sensu Waszemu życiu…
miałe i jasne. Trochę jak z trygonometrią. Naj20 kwietnia 2014r.
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pierw nie widzisz potrzeby, by uczyć się na pamięć tabliczki mnożenia i wzorów, kontestujesz
i mówisz: „po co mi to wszystko?”, następnie
obiecujesz sobie, że jak tylko zdasz maturę, to
spalisz zeszyt, ale z czasem dostrzegasz, że może
to jednak nie takie głupie, bo jesteś w stanie konstruować wspaniałe budowle…
Dlaczego katechumenów chrzci się właśnie
podczas Wigilii Paschalnej? Jakie znaczenie ma odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych przez zgromadzonych?

Bo od chrztu zaczyna się zmartwychwstanie każdego z nas. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, że jeśli współpracujecie z Bogiem – to znaczy szukacie Go i znajdujecie – to ten sakrament
w was działa. Być może macie pretensje, że
chcielibyście tak samemu świadomie wybrać
i uwierzyć, a nie żeby ktoś w naszym imieniu decydował… Problem w tym, że to o czym myślicie, jest praktycznie niemożliwe. Takie sterylne
warunki, gdzie nie ma żadnych wątpliwości, gdzie
nikt mną nie manipuluje (w dobrym i złym tego
słowa znaczeniu), gdzie wszystko rozumiem, po
prostu nie istnieją. Nie masz wpływu na to, czy
rodzisz się Polakiem, Hiszpanem czy Anglikiem,
co więcej, same narodziny w kraju nad Wisłą czy
z polskich rodziców to jeszcze za mało. Wiem, że
to koślawe porównanie, ale jest tylko po to, by
wyprowadzić nas z błędnych założeń. W wierze
dojrzałość wcale nie polega na tym, by być samowystarczalnym i by podejmować każdą jedną decyzję z pełną świadomością, choć to nie bez znaczenia… Dlatego w Wigilię Paschalną, gdy doświadczamy Zmartwychwstałego w tak wielu wymiarach – poprzez zmysły, w znakach czy w Słowie– nie możemy zapomnieć, że był taki moment,
który rozpoczął proces mojego zmartwychwstawania. Stąd wspominając własny chrzest, wyznajemy wiarę Kościoła. Zobaczcie, ile wątków się tu
20 kwietnia 2014r.

przenika. Moja wiara nie istniałaby, gdyby nie
Kościół, gdyby nie była w Nim wspólnie i przez
wieki wypowiadana i przekazywana.
Dlaczego zatem chrzci się podczas Wigilii Paschalnej? Bo jeśli przez chrzest rzeczywiście rozpoczyna się w nas droga ku zmartwychwstaniu,
jeśli nie ma to być tyko „pobożne gadanie”, to „od słów do czynów”! Jeśli są tacy, którzy –
mniej lub bardziej świadomie – zdecydowali się
rozpocząć przygodę z Jezusem, to jest to jeden
z najlepszych momentów.
Miałem kiedyś okazję przygotowywać dorosłych
ludzi do chrztu. Mogę Was zapewnić, wcale nie
jest im prościej niż tym, którzy przyjęli chrzest
nieświadomie. Jeśli zazdrościcie, że w tak doskonałych warunkach – liturgia czy śpiewy – mogą
być ochrzczeni, to wiedzcie, że oni nie wiedzą, co
i kiedy się będzie działo. A tłum na pewno im tego nie ułatwia… Poza tym, choć atmosfera jest
ogromnie ważna, wiemy, że ona, sama w sobie,
nie jest w centrum…
W niektórych kościołach procesja rezurekcyjna ma miejsce tuż po Wigilii, w innych rano. Skąd te rozbieżności? Czy to
ta sama procesja?

Liturgia ma nas prowadzić do Zmartwychwstałego. Jeśli tak faktycznie jest, jeśli ktoś Go prawdziwie spotkał, to nie może usiedzieć w miejscu,
nie może wrócić do domu, jak gdyby nigdy nic,
lecz odkrywa w sobie pragnienie, by powiedzieć
o tym innym. Kiedy coś ważnego przytrafiło ci
się w Twoim życiu, nie możesz siedzieć cicho,
ale wysyłasz esemesy, dzwonisz, opowiadasz, co
się stało. Stąd procesja. Kościół także nie może
usiedzieć w miejscu… Taki jest sens wyjścia poza budynek kościoła: nie zostawiać doświadczenia zmartwychwstania dla siebie, ale ogłosić go
światu! Procesja jednak to tylko początek, reszta
dokonuje się każdego dnia…
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Dlaczego w takim razie ma ona miejsce rano,
a gdzie indziej - zaraz po Wigilii Paschalnej? Jak
rozwiązać ten problem?
Jeśli poważnie potraktować Wigilię, to musi ona
potrwać. Jeśli ma zaczynać się po zmroku, po
„pierwszej gwiazdce”, jeśli mamy bez pośpiechu
wyśpiewać Exsultet czy przeczytać to, co Kościół
na tę Noc przewidział, to nie da się inaczej! To
zwyczajnie zabiera czas! A zresztą - do czego się
tak spieszyć? Według zwyczaju Wigilia Paschalna miała kończyć się w nocy, ale jeszcze przed
świtem, to znaczy wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał. Zwróćcie uwagę, że wasz problem
pojawia się wówczas, gdy trwa ona zbyt krótko…
Różne mogą być powody, więc ostrożnie z wydawaniem wyroków! Nie zawsze jest to lenistwo
lub przekonanie, że „musimy świętować”, bo
przecież „chcemy świętować”, nikt nas do tego
nie zmusza, prawda? W sytuacji, gdy Wigilia
Paschalna kończyła się zbyt wcześnie, a tak niestety zdarzało się w historii liturgii, to rozwiązanie, które błyskawicznie przychodziło do głowy,
jest banalnie proste: skoro skończyliśmy za szybko, to trzeba wrócić do kościoła jeszcze przed
świtem, by dokończyć opowieść o Męce, Śmierci
i Zmartwychwstaniu Jezusa. W taki sposób procesja odłączyła się od nocnej celebracji…
W którym dokładnie momencie zaczynamy tak naprawdę świętować zmartwychwstanie?

Ponownie zacznę od pytania: w którym momencie Mszy obecny jest Pan Jezus, w którym jeszcze Go nie ma, a w którym już Go nie ma? Czy
kiedy czytamy Pismo podczas mszy to jest go
„mniej” niż wtedy, gdy przystępujemy do Komunii? Zobaczcie, jeśli tak postawimy pytanie, to
szybko się może okazać, że z liturgii zaczynamy
robić magię, bo koniec końców, to co „się liczy”
to ten „dokładny moment” i wypełnienie tylko
8

tego, co najistotniejsze. Całą resztę można by
wziąć w nawias.
Jest inaczej. Zmartwychwstanie świętujemy, gdy
wnosi się Paschał do kościoła, gdy śpiewa się
Exsultet, gdy dajemy szansę Jezusowi, by się do
nas dołączył i wyjaśniał nam Pisma, gdy z całą
mocą wyrzekamy się szatana i zła, a zaczynamy
budować nasze życie na Trójjedynym Bogu.
Świętujemy Zmartwychwstanie, gdy Kościół
sprawuje sakramenty, nie tylko w Wigilię, ale
przez cały rok… Nie dajmy się ograniczyć wyłącznie do chwili…
Na co należy zwrócić uwagę przeżywając
liturgię, aby móc skupić się i dostrzec
istotę (zmartwychwstanie Chrystusa!),
a nie jedynie zachwycać się piękną oprawą?

Jeśli miałbym coś doradzić, to proponowałbym,
byście dali się liturgii poprowadzić! Ważny jest
nie tylko świat symboli, których w czasie Triduum całe zatrzęsienie, nie tylko piękne melodie,
na zaśpiewanie których czeka się cały rok, ale też
treść! Dać się poprowadzić liturgii, to znaczy pozwolić sobie na odrobinę finezji, nie bać się puścić wodze fantazji słuchając – na różnych poziomach zmysłów – o zmartwychwstaniu. Wiara, jak
podkreśla Apostoł Paweł, rodzi się ze słuchania… I nie tylko o dźwięki chodzi…
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Maria Masłowiec, Adam Czepielik
o. Dominik Jurczak OP - dominikanin, absolwent
informatyki i teologii, student Papieskiego Instytutu Liturgicznego "Anselmianum" w Rzymie.
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Nic się nie stało...

iedziałem sobie na uboczu i odpoczywałem od
świata. A świat odpoczywał ode mnie. Włóczyłem się, jak włóczykij, w stronę zachodzącego słońca. Prowadzony muzyką ciszy, spokojnym
szumem wiatru, zapachem wolności i samotności
unoszącym się w powietrzu. Tak wędrowałem, by
wieczorem wtulić się w płomień ogniska, na chwilę
rozmrozić zastygłe serce, które, odtajawszy, nad ranem znów zamarzało, złapane przez podstępny, wiosenny przymrozek. Nic się nie stało... Pytasz, kto
mym towarzyszem? Z kim ruszyłem w drogę? Ja, mój
brat wiatr, moje siostry gwiazdy, moja matka słońce
i księżycowy ojciec o świetlistym, chłodnym spojrzeniu. Niezawodni, lojalni i zawsze przy mnie. Zawsze,
gdy ich potrzebuję...
Włóczykij

N

***
śnię na głos, słyszysz?
chcę tylko zobaczyć
wszystkie iskry, które próbujesz ukryć,
jakbyś był dużym strzałem symfonii.
w_imię i_z_siłą Ducha,
czy mogę się na Ciebie powoływać?
chcę wierzyć, że słuchasz.
na tysiąc naszych rozmów,
czy uczestniczysz choć w_jednej?
niekoniecznie, bo wolisz milczenie
jak lustra, które pracują gorliwie
nawet gdy nikt nie patrzy.

Ignacy

Sąd

ic mnie specjalnie nie zaskoczyło, chociaż białych postaci mnie nie prowadzi. Zresztą oni chyba
wcześniej chyba wyobrażałam to sobie zu- nawet nie mają skrzydeł.
Zaczynam się denerwować. Nie pukam, tylko
pełnie inaczej.
Apostoł z brodą i z wielkimi kluczami wcale nie wchodzę.
Czuję ciepło od świec i żółtego światła. Mimo
otwiera drzwi jak kamerdyner, ale siedzi za niedużym okienkiem, ledwie widoczny. Czasem ktoś pod- dużego tłumu Jego dostrzegam od razu.
Ciemne, długie włosy i broda – faktycznie wygląchodzi i stuka w okienko, prosi o klucze albo o zada jak na większości obrazów, tylko tę Miłość ma
pałki.
Jest jakaś krzątanina, słychać rozmowy i śpiew, ten jeszcze głębiej, mocniej w sobie. Tak, że nawet nie
oczywisty dla tego miejsca. Niektórzy mają białe, musiałby się uśmiechać.
- O, już jesteś. Chodźmy, dobrze?
długie szaty. No tak, krew baranka... Wszystko, może
Kolejne pomieszczenie, bardzo ciasne. Nie ma
poza bielą i śpiewem, wsiąka w gęsty spokój. Nawet
echo kroków rozchodzi się tutaj inaczej, a zapach? żadnej wagi, ani ognistego miecza. Jest jakiś stary
Więc Pan Bóg naprawdę tak pachnie: kadzidłem, wil- kufer. I są dwa fotele.
gocią i starymi murami...
Akwinata
Wiem, gdzie teraz mam iść, chociaż żadna z tych
20 kwietnia 2014r.
DZIEWIĘTNASTKA
9

T

Pragnienie

Pomiędzy liczeniem kolejnych monet i słuchaniem,
ego dnia niebo przybrało barwę nieświadomego oczekiwania. Panował okrutny upał, jak brzęczą – jak szczękają miedzianymi zębami – zakurz unosił się nad dusznymi ulicami, tabuny bawiam się zapisywaniem na skrawku papirusu lub na
ludzi przetaczały się przed moimi oczami, wchodząc glinianej tabliczce tego, co widzę. Może oni są w stanie
do miasta lub je opuszczając. Siedziałem przy najbar- dostrzec tylko ciemną bramę, a w niej wyobrażają sobie
dziej zatłoczonej bramie, częściowo ukryty w cieniu mnie, czającego się w mroku potwora, który tylko czei tylko powtarzające się wezwanie o zapłatę kierowane ka, aby zabrać ich ciężko zarobione pieniądze – może
do przechodniów utrzymywało mnie przy zdrowych nie dostrzegają nic ponad to… ale ja z pewnością widzę
zmysłach. Ludzie różnych narodowości, mijając mnie, ich. Wszystko, co przykuwa moją uwagę zapisuję
umyślnie odwracali wzrok; czasem rzucali ciche obe- w pamięci i na papirusie – od bójki pod bramą i rozmaitych – a niezwykle częstych – swarów, aż po kololgi, myśląc, że ich nie słyszę.
Ja jestem Lewi, celnik – na mnie nikt nie patrzy rowe szaty przybyszów z dalekich stron. Nie kryjąc
prawdy mogę rzec, iż żaden szczegół nie umknie moim
życzliwie.
Z racji mojego zawodu – sprawia on, że balansuję na oczom.
Widziałem raz dwie młode kobiety niosące dzbany
skraju społeczeństwa - nie mam wielu przyjaciół. A raczej: nie mam ani jednego. Jestem sam. Poznając kogoś z oliwą stały zaledwie kilka kroków ode mnie, pogrąnowego, trudno mi wyjawić prawdę o tym, kim jestem, żone w ożywionej rozmowie. W pewnym momencie
co robię. Jeszcze trudniej jest oglądać, jak ta osoba przeszła obok nich staruszka owinięta w łachmany –
krzywi się, odwraca i wkrótce odchodzi – wolniej, jeśli one odwróciły się od niej, jakby wcale jej nie dostrzema nieco więcej taktu. Na co dzień brakuje mi rado- gły… a jednak cień cichego współczucia padł na mosnych wydarzeń, brakuje słów pocieszenia i pewności, ment na ich piękne twarze. Biedna kobieta rzuciła im
że jednak jestem coś wart. Nie ma nikogo, kto by mi smutne spojrzenie, a gdy wchodziła do bramy i kładła
o tym przypominał, więc zdążyłem utracić zarówno przede mną miedzianą monetę, zdawało mi się, że jej
pewność siebie, jak i wiarę w sens mojego życia. Tak przygarbione plecy uginają się jeszcze bardziej pod cięnaprawdę jestem światu przydatny dopóki wykonuję żarem samotności.
Każdy dzień przynosi dziesiątki rozmaitych wydapowierzoną mi pracę… Jestem wart kilka marnych groszy - równowartość mojego wynagrodzenia. Ludzie rzeń, których ja jestem stałym świadkiem. A jednak temyślą, że mnie to nie rani, że jestem równie bezduszny, go dnia nie patrzyłem na tłum.
Cała moja uwaga była skupiona na kartach z opłatajak te monety, których dziesiątki, od świtu do nocy,
przechodzą przez moje ręce. Ale przecież gdyby spoj- mi, gdy liczyłem po raz dziesiąty zebraną dotychczas
rzeli na mnie bez uprzedzeń, bez z góry założonej sumę, w której coś się nie zgadzało. Mały błąd, a jedprawdy o tym, co zobaczą, może dostrzegliby, że ja też nak zeszłej nocy nie dał mi spać. Westchnąłem ciężko,
jestem człowiekiem… Że ból i opuszczenie są mi bli- z trudem przełykając frustrację. Ponoć chwila odposkie. A może obrosłem już tymi poglądami jak wąż no- czynku pomaga w skupieniu… podążając za tą radą
wą skórą – może rzeczywiście stałem się takim, jakim wyciągnąłem zwitek papirusu i rozłożyłem między
kartami tak, aby nikt się nie domyślił, że nie liczby, ale
mnie widzą?
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moje własne myśli przelewam na papier. Poranek miał
gorzki smak pyłu, a wrogie spojrzenia przechodniów
ciążyły bardziej niż zwykle.
Kolejny metaliczny brzęk i jeszcze jedna moneta
opadła na niewielki stos przy moim łokciu.
Brzęk. Kolejna. Dźwięk był pusty jak wyschnięte
koryto rzeki. Czy dźwięk może być pusty?
Brzęk. Następna grudka miedzi wylądowała obok
poprzedniczki. Czy z tego właśnie składa się moje życie? Z niekończącej się, fałszywej melodii pieniądza?
Nasłuchiwałem kolejnego dźwięku zapłaty, wpatrując się tępo w koniec pędzla, którym wodziłem po papirusie. Lecz dźwięk nie nadchodził. Myślałem, że nastąpił jeden ze spokojniejszych momentów między godzinami szczytu. Jednakże podnosząc nieco głowę dostrzegłem krótki cień bramy, wyraźnie wskazujący, że
nie minęło jeszcze południe. Dziwne.
Podniosłem wzrok, szukając powodu ustania zwykłego ruchu I wtedy właśnie Go zobaczyłem. Stał po drugiej
stronie bramy: niewyróżniający się niczym, średniego
wzrostu mężczyzna o śniadej cerze i ciemnych, sięgających ramion włosach. Zdawałoby się, że jedno spojrzenie wystarczy, by zapisać go w mojej pamięci jako kolejnego zwykłego człowieka, kolejnego przechodnia.
A jednak… Było w Nim coś… niezwykłego.
Z pewnością nie wygląd ani ubiór – nosił szatę z prostej, niedrogiej tkaniny, podobnie jak wielu niezamożnych ludzi w moim mieście. Z Jego postawy wywnioskowałem, że nie jest stąd, choć, co dosyć dziwne
w wypadku ludzi spoza miasta, nie miał z sobą laski
ani torby podróżnej. To wszystko spostrzegłem
w mgnieniu oka, a mimo to czułem wyraźny niedosyt,
jakbym przeoczył coś niesłychanie ważnego. Kim On
był? Rzymskim szpiegiem? Wędrownym magiem? Retorem? Wielu rozmaitych ludzi widziałem w swoim życiu i do tego dnia byłem pewny, iż nic już nie może
mnie zaskoczyć. Mimo to… kim był ów obcy?Nie miałem czasu się nad tym zastanowić: Zanim zdążyłem odwrócić wzrok, On… Spojrzał na mnie. Nie przeze mnie,
nie poza mną – na mnie. Na Lewiego.
20 kwietnia 2014r.

Myliłem się w ocenie; jak bardzo się myliłem! Pospolity wygląd zewnętrzny zdawał się blednąć przy niezwykłości Jego oczu. Mimo dzielącej nas odległości
miałem wrażenie, że odbijam się w tych oczach; że widzę siebie jakby z bliska i po raz pierwszy bez zasłony
potępiających słów, którymi pojono mnie od dzieciństwa. Dostrzegłem prawdę w Jego spojrzeniu: pomocny, współczujący, wierny… On naprawdę takim mnie
widział.
I nagle nic już się nie liczyło: Brama, pieniądze, papirus… wszystko, co reprezentowało mój ból i samotność – to wszystko zniknęło, odeszło jak odgarnięte silną, lecz łagodną ręką. Czułem, jakbym stanął w nurcie
rwącej rzeki, przynoszącej niepojęte orzeźwienie.
Chciałem zanurzyć się cały; chciałem w niej zatonąć,
byle tylko przedłużyć to uczucie. Ten ktoś spojrzał na
mnie z całą świadomością moich przewinień, cieni które mnie otaczały… i mimo to wyciągnął do mnie rękę;
rozproszył mrok tym jednym spojrzeniem.
Chciałem coś powiedzieć, zatrzymać go, lecz nie
mogłem dobyć z siebie głosu. Niech nie odchodzi! Jeśli
teraz odejdzie, nie będę już wiedział, kim jestem!
Jak przez mgłę docierały do mnie hałasy ulicy. Nagle
usłyszałem Jego spokojny głos:
- Pójdź za mną – powiedział wtedy – Pójdź za mną.
Któż mógłby odmówić? Któż byłby w stanie spojrzeć w te oczy, bliskie lecz odległe, ciepłe i znajome,
a jednocześnie skrywające głębię istnienia? Ja, człowiek przygnieciony ludzkim potępieniem, samotnik
i gorzki świadek losu mieszkańców Kafarnaum, nie
miałem sił, by oprzeć się łagodnej sile Jego wezwania.
Jeszcze tego ranka za stołem celnika zasiadał stary
człowiek… lecz to już nowy Lewi wstał i wbrew głosowi rozsądku poszedł za Tym, który go wezwał. W Nim
tyle było miłości, tyle przebaczenia… a w Jego oczach
zobaczyłem siebie… siebie, narodzonego do nowego
życia.
Pędzel przetoczył się po pergaminie, zatrzymując się
na ostatnim zdaniu, które zapisałem.
(Na podstawie Mt 9:9, Mk 2:14 i Łk 5:27-28)
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Dzieło popełnione

ecydując się na popełnienie tekstu skazujemy
się na pustkę. Syndrom niepostawionego
przecinka. Wciąż będzie za mało i nie tak, jak
być powinno. Nieuleczalne pisarstwo to skazanie samego siebie na nędzny „artystyczny” szafot. Wieczny niedosyt. Samobójcze pragnienie krytyki, z braku umiejętności jakiejkolwiek samooceny.
Wystarczy przelać na papier zaledwie kilka Słów.
Wystarczy. Rozdarcie między Kimś a Nikim. Tragizm
człowieka chorego na artyzm. Choćbyśmy stawali na
głowach, nigdy nie poznamy, czy to już. Czy to dalej
popełnianie czy już Pisanie?
Nieuleczalna choroba. Nieustanny głód. Zaślepienie
autorytetami. Niektórzy potrafili ściągać postaci bohaterów na ziemię. Bolesny i ryzykowny proces. Niewyobrażalna odpowiedzialność - macierzyństwo w krzywym zwierciadle. Czekająca na otwarcie, niecierpliwa
puszka Pandory. A zapalnikiem jest przecież niezwykle
zwykłe w swej prostocie pióro.
***
Pióro zastygło nad papierem, gotowe do działania.

Może nawet, cóż za zuchwałe myślenie, do Pisania. Siedzę skupiona przy biurku. Moja bohaterka siedzi skupiona przy biurku. Zastanawia się, w co uwikłać swoją
bohaterkę. Wszystkie trzy siedzimy skupione przy biurkach. Nasze biurka są podobne. Nasze pióra są podobne.
Nasze serca są takie same. Rozumiemy się bez Słów.
Ciekawi mnie tylko, kto w tym odwiecznym schemacie
siedzi skupiony przy biurku nade mną. Czy uważa się za
artystę?
***
Jest jednak nadzieja. Najdoskonalszy z Poetów czuwa nas nami. Jego uniesione w zamyśleniu pióro jest
symbolem nadziei. Sprawuje pieczę zarówno nad dopełniaczami, jak
i nad pisarzami. Żeby być tym drugim, trzeba zacząć
jako ten pierwszy. Lecz, o zgrozo, nie każdy popełniacz
będzie kiedyś pisarzem.
Ukłony
Rasowy Popełniacz
J. Woreczko

Smak Biblii: kapłański podpłomyk

P

ierwsza Księga Kronik, jedna z ksiąg Sta- blachach i co było smażone, i o wszystko, co było
rego Testamentu, zawiera różne, związane ważone i mierzone. Mieli stawać co rana, by dzięz kultem Jedynego Boga, przepisy, do któ- kować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem;
rych stosowali się Izraelici. W 23. rozdziale tej aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szaKsięgi znajdujemy m.in. informacje o obowiąz- bat, przy nowiu księżyca i w święta, według ilości
kach Lewitów przeznaczonych do wykonywania ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana” (1
funkcji kapłańskich i opieki nad Świątynią: Krn 23, 29-31).
Lewici byli zatem powołani do modlitwy i skła„Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne,
o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o prza- dania ofiar, ale także do bycia znawcami w... przyśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na gotowywaniu potraw. Przaśny (niekwaszony) pod20 kwietnia 2014r.
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płomyk, o którym mowa w zacytowanym fragmencie Pisma Świętego, może być świetną przekąską
lub dodatkiem do innych potraw. Można go podawać z oliwą z oliwek i zatarem - wydobędą z niego prawdziwy smak starożytnego świata.
Aby przyrządzić kapłański podpłomyk, przygotuj:
250 g mąki pszennej
150 ml wody
1 łyżeczkę soli
Do miski wsyp mąkę i sól, wlej wodę i wyrabiaj
aż do uzyskania gładkiego ciasta. Jeśli ciasto jest
zbyt mokre i klei się do rąk, należy dosypać mąki.
Podziel ciasto na części (od 8 do 10) i rozwałkuj na
niezbyt cienkie placki. Następnie na suchą i gorącą
powierzchnię patelni nakładaj pojedynczo placki,
należy piec około 1 do 2 minut z każdej strony.
Używaj patelni teflonowej. Można podawać na ciepło lub na zimno.
Smacznego!
br. Michał Osek OP

Paradoks pokory
Zapragnąłem
zdobyć chwałę dla samego siebie,
siłą myśli, zdolnych ku ziemi zginać grzbiety gór,
zdolnych wszechświat zmierzyć długością ramienia
wyciągniętego w niemym triumfie
dumy wobec człowieczeństwa.
Pragnienie władzy nad życiem,
nad duszą, nad nieposłusznym sercem.
Pycha zakryła przed słońcem skrawki dawnych
niepowodzeń;
Nie widzę ich, a jednak stare lęki żyją nadal.
Niespełnione marzenia mają bezlitośnie ostre brzegi –
nim sam je na powrót złożę, ból przejmie kontrolę.
Ta znikoma potęga skończoności, mojej skończoności,
wobec tej jednej Osoby – jedynej pewnej podpory,
staje się śmieszną namiastką wielkości.
Na tle tak niepojętej łaski ból traci znaczenie.
Gdy spoglądam z ciemnej doliny ku górom,
ogrom prawdy i miłości zyskuje na znaczeniu…
Gdy ponownie otwieram oczy,
mam świadomość, kim jestem sam, oraz
Kto jest moim pragnieniem i punktem odniesienia
w codzienności.
Nie tylko mój własny, w swej prostocie trudny
paradoks pokory.

Cristabel
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